
Kære forældre på Friskolen Glasværket 

 

Juni måned er gået med lynets hast, og jeg er imponeret over og meget taknemmelig for den modtagelse jeg har 

oplevet fra alle her på skolen: elever, forældre og ansatte.  

Der er mange ansigter og navne, jeg skal lære at kende, og jeg er kun nået et lille skridt i den rigtige retning       jeg 

har været rundt i klasserne i forbindelse med undervisningen og benyttet mig af flere gode anledninger til at få 

snakket mere med elever, når vi har spist. Det er en fornøjelse at mærke deres imødekommenhed og nysgerrighed 

overfor mig. Så jeg går rigtig glad på ferie og glæder mig til at vende tilbage og komme helt ind på livet af skolen med 

alle, der er tilknyttet. 

De ansatte har haft en ”lær hinanden lidt at kende” samtale med mig, og jeg oplever et stort engagement hos alle, 

hvilket er en meget stor opbakning til mit arbejde.  

De sidste uger har især været travle: ture ud af huset og afslutning af undervisning og oprydning i klasser. Der er 

byttet rundt på klasser og de ansatte er i gang med at forberede sig til, at eleverne vender tilbage efter ferien, så her 

bliver forberedt undervisning, gjort rent i alle kroge – malet, repareret og 

meget mere er jeg sikker på!  

Afslutningsdagen var utrolig fin – sikke et vejr og dejligt vi kunne sidde udenfor 

og synge sange i fællesskab godt akkompagneret af ”orkesteret”. Jeg synes, vi 

er heldige at Jens havde lyst til at være med og sige farvel og god sommer til 

alle eleverne. Jeg ved, at de har været rigtig glade for ham, og det er dejligt at 

se, hvordan de kommer ham i møde, når han viser sig på skolen. 

Og så til det mere alvorlige: 

Som vi alle har oplevet, er der prisstigninger på næsten alt, og det kan vi også 

mærke her på skolen. Derfor kan vi se, at det er nødvendigt med en generel 

prisstigning på 5% og samtidig har bestyrelsen besluttet, at der indbetales 

60kr. oveni som en opsparing til lejrskoler. Vi arbejder bla. med en fælles 

lejrskole i skoleåret 2023/2024 udover de lejrskoler, der skal ligge i 3.kl, 6.kl. og 

8.kl. Lejrskolerne er et rigtig godt supplement til undervisning og 

sammenholdet og det er en stor oplevelse for både elever og lærere at være 

med på. 

 

Til slut vil jeg ønske jer rigtig god sommer        

 

De bedste hilsner fra  

Lene  

 


